Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel -testületének
12/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a 2009. évi költségvetésr l szóló 6/2009.(III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képvisel -testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következ ket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésér l szóló 6/2009. (III.06.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Kr.) 3-5. §-a helyébe a következ rendelkezések lépnek:
„3. § A Képvisel -testület a városi önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi f összegét
1.088.575 ezer forintban, kiadási f összegét 1.088.575 ezer forintban állapítja meg.
4. § A Kr. az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási f összeg címek és források szerinti részletezését
a Kr. 1. sz. melléklete tartalmazza.
2. Az Az önkormányzat cím rendjét a Kr. 3 sz. . melléklete tartalmazza.
3. Az éves kiadásokat szakfeladatonként a Kr. 4. melléklete tartalmazza.
4. A 3. §-ban megállapított kiadási f összegb l a beruházási el irányzatokat célonként, illetve
feladatonként részletezve a Kr. 5. sz.melléklete tartalmazza.
5. A 3. §-ban megállapított kiadási f összegb l a felújítási el irányzatokat célonként, illetve
feladatonként részletezve a Kr. 6. sz.melléklete tartalmazza.
6-A hitelek és kölcsönök alakulását a Kr. 7 sz. melléklete tartalmazza
7.Az önkormányzat létszám keretét a Kr. .8 sz.melléklete tartalmazza.
8 A Képvisel -testület az önkormányzat 2009. évi el irányzat felhasználási és likviditási
ütemtervet a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A m ködési célú általános tartalék összege 59.688 ezer forint.”
2. § A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetést követ napon lép hatályba, és 2010. április 30-án hatályát veszti.
6. § E rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti a Kr. 6-8. §-a.
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